
   

 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) 

Campus Avançado “Profa. Maria Elisa de A. Maia (CAMEAM) 

Departamento de Educação (DE) 
 

Programa de Pós-Graduação em Ensino (PPGE) 

Curso de Mestrado Acadêmico em Ensino (CMAE) 

Rodovia BR-405, Km 153, Bairro Arizona, Pau dos Ferros/RN 

E-mail: ppge.pferros@gmail.com  Fone/Fax: (84) 3351.2560/3909 

 

Parceria:  

       

 

 

EDITAL PPGE/UERN Nº 012/2014 

 

HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DA SELEÇÃO PARA BOLSA DO 

PROGRAMA NACIONAL DE PÓS-DOUTORADO (PNPD)/CAPES  

 

A Comissão de Bolsas do Programa de Pós-Graduação em Ensino (PPGE), do 

Campus Avançado “Profa. Maria Elisa de A. Maia” (CAMEAM), da Universidade do Estado 

do Rio Grande do Norte (UERN), realizado em parceria com o Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) e com a Universidade Federal Rural do 

Semi-Árido (UFERSA), torna público, pelo presente Edital, a homologação do resultado 

final do processo seletivo para concessão de bolsa do Programa Nacional de Pós-

Doutorado (PNPD) da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES).  

 

1) DA QUANTIDADE DE BOLSAS  

1.1. Foi oferecida 01 bolsa do Programa Nacional de Pós-Doutorado da CAPES para o PPGE.  

 

2) DO INÍCIO E DURAÇÃO DA BOLSA   

2.1. A previsão de implantação da bolsa é 1º de outubro de 2014, podendo haver alteração.  

2.2. A bolsa será concedida pelo prazo de doze meses.  

 

3) DA CLASSIFICAÇÃO  

3.1 De acordo com a avaliação da Comissão de Bolsa do PPGE, a classificação dos 

candidatos foi a seguinte:  

 

CLASSIFICAÇÃO NOME SITUAÇÃO 

1º  Luis Miguel Dias Caetano Contemplado com a bolsa 

2º  Pedro Francisco González - 

3º  Ricardo Bruno Cunha Campos - 
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4) DA DOCUMENTAÇÃO  

4.1 O candidato contemplado deve entregar até o dia 08 de setembro de 2014 a seguinte 

documentação: 

a) Termo de Compromisso devidamente assinado (Anexo II - Portaria n. 086 de 03 de julho 

de 2013)  

b) Ficha de Cadastramento de Bolsista (Anexo I) 

c) Cópia do cartão contendo agência e conta corrente, obrigatoriamente, Banco do Brasil 

(conta individual), com numeração legível ou documento de abertura de conta expedido pela 

agência (no caso de cartão, apenas a parte da frente).  

d) Se possuir vínculo empregatício, apresentar comprovação de afastamento da instituição de 

origem, por período compatível com o prazo de vigência da bolsa. 

 

 

Pau dos Ferros - RN, 06 de agosto de 2014. 

 

 

 

 

COMISSÃO DE BOLSAS DO PPGE  

Crígina Cibelle Pereira – Presidente  

Cícero Nilton Moreira – Membro  

Maria Lúcia Pessoa Sampaio – Membro 

Simone Cabral Marinho dos Santos – Membro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programa Nacional de Pós-Doutorado 
 

Anexo I 
 

CADASTRAMENTO DE BOLSISTA 
 

                                                                    

  Instituição de                                                          

  Ensino Superior:   Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 
                                                                    

    Código: 23002018  
                                                                    

                                                                    

  Programa:   Ensino Código:  23002018009P9 
                                                                    

                                                                    

  Nível:     Mestrado       Doutorado       Quota da Pró-Reitoria            PNPD             

                                                                    

                                                                    

                                                                    

  Nome:   
                                                                    

                                                                    

  Data de nascimento:               Sexo:    Masculino     Feminino 

                                                                    

                                                                    

  Nacionalidade:     Brasileiro       Estrangeiro   CPF nº             

                                                                    

                                                                    

  Se estrangeiro: Visto permanente:    Sim   Não Passaporte nº:    País:   
                                                                    

                                                                    

                                                                    

  Possui vínculo empregatício?            Sim       Não                         

                                                                    

                                                                    

  Se possui: Tipo de empregador:       IES no país     IES no exterior     Empresa       

                                                                    

                                                                    

    Empregador:   
                                                                    

                                                                    

    Tipo de afastamento:        Integral     Parcial     Não informado               

                                                                    

                                                                    

    Categoria Funcional:    Docente   Não docente   Situação salarial:   C/salário   S/salário 

                                                                    

                                                                    

    Tempo global de serviço:    anos e     meses em (mês/ano)          

                                                                    

                                                                    



                                                                    

  Maior nível de titulação obtido:     Ano de titulação:    
                                                                    

                                                                    

  IES de titulação:     
                                                                    

    País:    
                                                                    

                                                                    

  Área de titulação:        (ver tabela da CAPES)                   

                                                                    

                                                                    

                                                                    

  Banco:      nº                

                                                                    

                                                                    

  Agência:       nº     Conta corrente nº      

                                                                    

                                                                    

                                                                    

  Ingresso do bolsista no curso: (mês/ano)     Início da bolsa: (mês/ano)   
                                                                    

                                                                    

  Tempo concedido pela IES: (em meses) 12 meses                        

                                                                    

                                                                    

  Duração máxima permitida pela CAPES:                                         

                                                                    

    Mestrado / 24 meses         Doutorado / 48 meses     X PNPD / 60 meses   

                                                                    

                                                                    

                                                                    

  Bolsas anteriores                                                       

  Agência financiadora     Nível             Início (mês/ano)     Término (mês/ano)   

                                                                    

                                                                    

          

                                                                    

          

                                                                    

          

                                                                    

                                                                    

  Assinatura do Presidente                                                   

  da Comissão de Bolsas   Data   

                                                                    

                                                                    

  Assinatura do bolsista   Data   
                                                                    

                                                                    

 

 

 

 



Programa Nacional de Pós-Doutorado 
 

Anexo II. a - Portaria nº. 086 de 03 de julho de 2013 
 

TERMO DE COMPROMISSO 
 

Declaro, para os devidos fins, que eu, __________________________ 
__________________________________, CPF________________________, 
pesquisador de pós-doutorado vinculado ao Programa de Pós-Graduação em 
Ensino, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, tenho ciência das 
obrigações inerentes à qualidade de beneficiário de bolsa, aprovada conforme o art. 
5º, inciso V, alínea “a” do regulamento vigente do Programa CAPES/PNPD e, nesse 
sentido, COMPROMETO-ME a respeitar as seguintes cláusulas: 
 
I – possuir o título de doutor, quando da implementação da bolsa, obtido em cursos 
avaliados pela CAPES e reconhecidos pelo CNE/MEC; 
II – apresentar curriculum vitae atualizado na Plataforma Lattes do CNPq ou, se 
estrangeiro, modelo de Currículo (Anexo III da Portaria CAPES/MEC nº. XXX/2013), 
histórico de registro de patentes e/ou publicação de trabalhos científicos e 
tecnológicos de impacto e/ou prêmios de mérito acadêmico; 
III – não ser aposentado ou estar em situação equiparada; 
IV – ser brasileiro ou portador de visto temporário no Brasil sem vínculo 
empregatício; 
V- elaborar Relatório de Atividades Anual a ser submetido à aprovação do Programa 
de Pós-Graduação e encaminhar Relatório Final em até 60 (sessenta) dias após o 
encerramento da respectiva bolsa; 
VI – restituir à CAPES os recursos recebidos irregularmente, quando apurada a não 
observância das normas do PNPD, salvo se motivada por caso fortuito, força maior, 
circunstância alheia a sua vontade ou doença grave devidamente comprovada e 
fundamentada, acarretando a impossibilidade de receber benefícios por parte da 
CAPES, pelo período de até cinco anos, contados do conhecimento do fato. A 
avaliação dessas situações fica condicionada à aprovação pela Diretoria Executiva 
da CAPES, em despacho fundamentado. 
 
Assinatura do(a) beneficiário de bolsa: 
_____________________________________________________ 

Local e data:___________________________________________ 
 

Coordenador(a) do Programa de Pós- 
Graduação 
 
___________________________________ 

Carimbo e assinatura 

Representante da Comissão de 
Bolsas Capes 
 
_______________________________ 

Nome e assinatura 

 
 
 

 

Programa Nacional de Pós-Doutorado 



 
Anexo II. b - Portaria nº. 086 de 03 de julho de 2013 

 
TERMO DE COMPROMISSO 

 
Declaro, para os devidos fins, que eu, __________________________ 
__________________________________, CPF________________________, 
pesquisador de pós-doutorado vinculado ao Programa de Pós-Graduação em 
Ensino, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, tenho ciência das 
obrigações inerentes à qualidade de beneficiário de bolsa, aprovada conforme o art. 
5º, inciso V, alínea “b” do regulamento vigente do Programa CAPES/PNPD e, nesse 
sentido, COMPROMETO-ME a respeitar as seguintes cláusulas: 
 
I – possuir o título de doutor, quando da implementação da bolsa, obtido em cursos 
avaliados pela CAPES e reconhecidos pelo CNE/MEC; 
II – apresentar curriculum vitae atualizado na Plataforma Lattes do CNPq ou, se 
estrangeiro, modelo de Currículo (Anexo III da Portaria CAPES/MEC nº. XXX/2013), 
histórico de registro de patentes e/ou publicação de trabalhos científicos e 
tecnológicos de impacto e/ou prêmios de mérito acadêmico; 
III – não ser aposentado ou estar em situação equiparada; 
IV – ser brasileiro residente no exterior ou estrangeiro sem vínculo empregatício; 
V - comprovar endereço residencial no exterior no momento da submissão da 
proposta, se estrangeiro residente no exterior; 
VI- elaborar Relatório de Atividades Anual a ser submetido à aprovação do 
Programa de Pós-Graduação e encaminhar Relatório Final em até 60 (sessenta) 
dias após o encerramento da respectiva bolsa; 
VII – restituir à CAPES os recursos recebidos irregularmente, quando apurada a não 
observância das normas do PNPD, salvo se motivada por caso fortuito, força maior, 
circunstância alheia a sua vontade ou doença grave devidamente comprovada e 
fundamentada, acarretando a impossibilidade de receber benefícios por parte da 
CAPES, pelo período de até cinco anos, contados do conhecimento do fato. A 
avaliação dessas situações fica condicionada à aprovação pela Diretoria Executiva 
da CAPES, em despacho fundamentado. 
  
Assinatura do(a) beneficiário de bolsa: 
_____________________________________________________ 

Local e data:___________________________________________ 
 

Coordenador(a) do Programa de Pós- 
Graduação 
 
___________________________________ 

Carimbo e assinatura 

Representante da Comissão de 
Bolsas Capes 
 
_______________________________ 

Nome e assinatura 

 
 

Programa Nacional de Pós-Doutorado 
 



Anexo II. c - Portaria nº. 086 de 03 de julho de 2013 
 

TERMO DE COMPROMISSO 
 

Declaro, para os devidos fins, que eu, __________________________ 
__________________________________, CPF________________________, 
pesquisador de pós-doutorado vinculado ao Programa de Pós-Graduação em 
Ensino, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, tenho ciência das 
obrigações inerentes à qualidade de beneficiário de bolsa, aprovada conforme o art. 
5º, inciso V, alínea “c” do regulamento vigente do Programa CAPES/PNPD e, nesse 
sentido, COMPROMETO-ME a respeitar as seguintes cláusulas: 
 
I – possuir o título de doutor, quando da implementação da bolsa, obtido em cursos 
avaliados pela CAPES e reconhecidos pelo CNE/MEC; 
II – apresentar curriculum vitae atualizado na Plataforma Lattes do CNPq ou, se 
estrangeiro, modelo de Currículo (Anexo III da Portaria CAPES/MEC nº. XXX/2013), 
histórico de registro de patentes e/ou publicação de trabalhos científicos e 
tecnológicos de impacto e/ou prêmios de mérito acadêmico; 
III – não ser aposentado ou estar em situação equiparada; 
IV – ser docente ou pesquisador com vínculo empregatício no país em IES ou 
instituições públicas de pesquisa; 
V - apresentar comprovação de afastamento da instituição de origem, por período 
compatível com o prazo de vigência da bolsa; 
VI - não realizar o estágio de pós-doutorado na mesma instituição com a qual possui 
vínculo empregatício; 
VII- elaborar Relatório de Atividades Anual a ser submetido à aprovação do 
Programa de Pós-Graduação e encaminhar Relatório Final em até 60 (sessenta) 
dias após o encerramento da respectiva bolsa; 
IX – restituir à CAPES os recursos recebidos irregularmente, quando apurada a não 
observância das normas do PNPD, salvo se motivada por caso fortuito, força maior, 
circunstância alheia a sua vontade ou doença grave devidamente comprovada e 
fundamentada, acarretando a impossibilidade de receber benefícios por parte da 
CAPES, pelo período de até cinco anos, contados do conhecimento do fato. A 
avaliação dessas situações fica condicionada à aprovação pela Diretoria Executiva 
da CAPES, em despacho fundamentado. 
 
Assinatura do(a) beneficiário de bolsa: 
_____________________________________________________ 

Local e data:___________________________________________ 
 

Coordenador(a) do Programa de Pós- 
Graduação 
 
___________________________________ 

Carimbo e assinatura 

Representante da Comissão de 
Bolsas Capes 
 
_______________________________ 

Nome e assinatura 

 


